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Sirkan alakoulun terveydensuojelulain 51 §:n mukainen valvovan viranhaltijan päätös
osittaisesta käyttökiellosta
SoteymJ § 14
Kittilän kunnan ympäristöterveysvalvonta on tehnyt Sirkan alakoulun
tiloissa sisäilmatutkimuksia. Sirkan alakoulu sijaitsee osoitteessa.
Ounasjoentie 23, 99130 Sirkka. Tarkastus ja näytteenotto suoritettiin
16.10.2012 kello 9.30-12.00.
Sisäilmatutkimuksien syynä oli tilojen käyttäjiltä tulleet ilmoitukset tiloissa koetuista oireista. Osa henkilökunnasta ja oppilaista ovat oireilleet erittäin voimakkaasti työskennellessään tietyissä tiloissa Sirkan alakoululla. Saatujen oiretietojen perusteella päätettiin Sirkan
alakoululta ottaa ensimmäiseksi materiaalinäytteitä luokkien lattioiden muovimatoista. Näytteitä otettiin viidestä luokasta. Materiaalinäytteistä tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (voc -yhdisteet).
Näytteet lähetettiin tutkittavaksi Työterveyslaitokselle Helsinkiin.
Näytteistä saatiin tulokset 21.11.2012 (Työterveyslaitoksen analyysivastaus numero 209927, sekä terveystarkastajan päätös 11 §/2012
pöytäkirja numero 177) esityslistan liitteenä.
Työterveyslaitokselta saadun analyysivastauksen numero 209927
perusteella päätti terveystarkastaja Terveydensuojelulain 51 §:n perusteella asettaa kellariluokan välittömästi käyttökieltoon, sekä luokka 110 mahdollisimman pikaisesti käyttökieltoon. Käyttökielto määrättiin voimaan 21.11.2012 kello 16.00 alkaen. Käyttökielto päätöksen perusteena oli saatujen näytteiden tuloksissa havaitut korkeat
voc -yhdisteiden pitoisuudet, sekä tilojen käyttäjien saamat oireet kyseisissä tiloissa. Tiloissa on havaittu terveydensuojelulain tarkoittamia terveydellisiä haittoja. Käyttökielto asetettiin soittamalla Sirkan
alakoulun rehtorille. Puhelun yhteydessä suoritettiin käyttäjän edustajan kuuleminen, missä ilmoitettiin käyttökiellon perusteet, sekä jatkotoimenpiteet.
Terveydensuojelulain 51 §:n mukaan kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä
saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto.
Terveystarkastaja:
Ympäristöterveysjaosto päättää asettaa Sirkan alakoulun kellariluokan välittömästi ja luokan 110 mahdollisimman pikaisesti terveydensuojelulain 51 §:n mukaisesti käyttökieltoon. Perusteena oli saatujen
näytteiden voc -yhdistepitoisuudet, sekä tilojen käyttäjien saamat oireet kyseisissä tiloissa. Sivistystoimenjohtaja Mauri Tammela ilmoitti
laittaneensa molemmat tilat välittömästi käyttökieltoon. Sivistystoimi
ja tekninen toimi on hankkinut kyseisille tiloille väistötilat, jotta toiminta koululla voi jatkua normaalisti. Lisäksi ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirjan tarkastajat:
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edellyttää kiinteistön omistajan edustajaa Kittilän kunnan teknistä
toimea suorittamaan Sirkan alakoulun kiinteistössä kuntotutkimuksen, missä selvitetään terveyshaittojen aiheuttaja, sekä tarvittavat
korjaustoimenpiteet ja korjausaikataulu . Kirjallinen selvitys tulee toimittaa ympäristöterveysjaostolla viimeistään 28.2.2013 kello 15.00.
Selvitykset tulee toimittaa osoitteella:
Kittilän kunta
ympäristöterveysjaosto
Valtatie 15
99100 Kittilä
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kittilän kunnan terveystarkastajan päätös 11 §/2012,
pöytäkirja numero 177
Työterveyslaitoksen analyysivastaus numero 209927,
Sirkan alakoulun voc -näytteet
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen

Rovaniemen hallinto-oikeus
postiosoite:
PL 8112, 96101 Rovaniemi
käyntiosoite:
Oikeustalo, Valtakatu 17
sähköposti:
rovaniemi.hao@oikeus.fi
puh:
029 56 42900
fax:
029 56 42995

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muut
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asia a koskevat ilmoituksen valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoittava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat , joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Selvitys päätöksen antamisesta
Päätös lähetetty postitse saantitodistusta vastaan/ tavallisena kirjeenä
Päätös annettu postin kuljetettavaksi
/ 2012.

Pöytäkirjan tarkastajat:

